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Staking in het primair onderwijs

Agenda
26 mrt.
29 mrt.
30 mrt.
2 apr.
4 apr.
5 apr.
9 apr.
11 apr.
17 apr.
18 apr.
19 apr.
20 apr.

Praktijkexamen EHBO groep 8
Paasviering gekookt ei mee
naar school!
Maandsluiting groep 6
Speelgoedochtend gr 1-2
2de Paasdag (vrije dag)
Schoolvoetbaltoernooi (m)
Bag2School
Spreekuur GGD Gelderland-Zuid
Schoolvoetbaltoernooi (j)
Cito eindtoets (dag 1)
Cito eindtoets (dag 2)
Schoolvoetbaltoernooi (m)
Cito eindtoets (dag 3)
Koningsspelen
Start meivakantie

Bag2School
Op donderdagochtend 5 april
is de tweede Bag2School-actie
van dit schooljaar. Tussen
8:00 en 8:30 kunt u 2de hands
kleding, beddengoed, tassen
en schoenen achterlaten bij de Bag2school-auto.
Met de opbrengst van deze actie kan onze
oudervereniging weer leuke activiteiten voor onze
kinderen organiseren.

Vanaf de start van dit kalenderjaar worden
verspreid door het land estafettestakingen binnen
het primair onderwijs georganiseerd. De
eerstvolgende staking is op vrijdag 13 april voor de
provincies Noord-Brabant en Limburg. Omdat
Ammerzoden onder de provincie Gelderland valt,
geldt dit niet voor school. Wanneer de provincie
Gelderland zal gaan staken, is nog niet bekend.

Prietpraat
• Chris uit groep 5b vroeg tijdens de rekenles
aan Meneer Ad : “Mag ik een tablet ? “
• Meneer Ad: “Ben je ziek dan ? “ Chris zei :
“Nee!” (Chris bedoelde, dat hij een tabel moest
hebben. De klas lag in een deuk!)

EHBO-praktijkexamen
De afgelopen maanden hebben de leerlingen van
groep 8 EHBO-lessen gehad van Mevrouw Liesbeth
Kraaij van de plaatselijke EHBO-vereniging. Na het
theorie-examen van woensdag 21 maart volgt
maandagochtend 26 maart het praktijkexamen.
Daarvoor komen 3 examinatoren waaraan de
kinderen moeten tonen of ze het geleerde onder de
knie hebben. Het praktijkexamen vindt plaats in de
aula van onze school.

Paasviering 29 maart  gekookt ei mee!
Donderdag 29 maart zal weer in het teken
staan van de Paasviering. ’s Morgens zullen de
groepen 1-6 luisteren naar het Paasverhaal
tijdens een viering in de aula. De groepen 7 en
8 bezoeken de kerk en bekijken de kruisweg.
De middag zal gevuld
worden met een circuit
van leuke Paas-knutsels en
activiteiten.
Graag willen we vragen of
alle kinderen een gekookt
ei mee naar school willen
nemen die ochtend.
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